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4. B 

12. 2. - 16. 2. 2018

Podstatná jména - číslo, rod

TV vysílání: Nadpřirozená bytost (děti si vyberou jakoukoliv nadpřirozenou bytost a popíšou ji, inspirovat se mohou v 

učebnici na straně 44). Vysílá skupina DTV2

Matematika  Rovnice. Prosím, aby děti měly v pořádku všechny rýsovací pomůcky i sešit s velkými čtverečky (5110).

Náš svět Lucemburkové (červená učebnice), Česká republika (modrá učebnice)

LAU –  budeme se učit popisovat, kde co je, pokračujeme se zvířaty a srovnávání... Procvičování slovíček na odkazu 

htps://www.memrise.com/rroup/221319//.

KOL – Understanding a story

RS – Opakování třetí lekce, test: Food and healthy eating - slovní zásoba, On the clock - určování času celá a půl, věty 

se slovesem HAVE, zkoušení slovíček L3, seznámení se 4 lekcí - animals
Stále se můžete připojit na online procvičování slovíček: https://www.memrise.com/group/204007/

Milí rodiče a tentokrát i milé děti,
přejeme vám týden plný společně strávených chvil v kruhu rodinném, pohody a odpočinku a děkujeme vám za 

půlroční spolupráci.
Vybíráme 35 Kč na besedu s autorkou Michaelou Fišarovou, v případě zájmu lze dopředu objednat a uhradit i 

některou z jejích knih

V pátek 16.2. proběhne další zasedání Žákovského parlamentu.

V době od 2. 2. do 24. 2. bude probíhat rekonstrukce tělocvičny. Pokud to počasí dovolí, děti budou během této doby 

chodit v tělocviku ven. Dbejte tedy na to, aby měly vhodné oblečení a obuv.

V čtvrtek 15. 2. bude probíhat  třídní kolo recitační soutěže, které je povinné. Děti měly možnost vybrat si buď 

básničku z "domácích zásob", případně si vybrat ve škole (dostaly kopii). Kdo tak neučinil, má týden na to, aby si 

básničku sehnal a naučil se ji. Básnička by měla mít nejméně 4 sloky.

Prosím, sledujte sebehodnocení vašich dětí v ŽD. Pod plánem je i místo pro váš podpis.

Pěkný týden přejí paní učitelky Romana a Marta :) 

Informace pro 

rodiče 

 Český jazyk 

Anglický jazyk 


